
Welkom 
Gefeliciteerd met uw voornemen 
om lid te worden van een 
postzegelvereniging in uw 
omgeving. 

Meestal wordt er één keer per 
maand vergaderd.

U kunt ook aansluiten bij uitjes 
naar postzegelbeurzen die vanuit 
de club geregeld worden.

Hoe het in z’n werk gaat op de 
verenigingsavond kunt u in deze 
folder lezen.

De clubavond

Het veilingmateriaal
We beginnen de avond altijd met 
het bekijken van het materiaal dat
voor de veiling is binnengekomen.
Sommigen noteren de nummers 
van de kavels op hun lijst zodat ze
dat straks bij de hand hebben. 
Anderen vertellen wat ze ontdekt 
hebben bij een eerdere veiling. 
Kortom: bij die tafel wordt heel 
wat besproken.

Van de voorzitter
De voorzitter neemt het woord en 
heet allen hartelijk welkom. 
Daarna vertelt hij iets over de 
afgelopen maand, over 
initiatieven die ontplooid zijn bij 
activiteiten.  Hij laat ook weten 
wat er de komende tijd op het 
programma staat en vaak wordt 
er een beroep gedaan om de 
medewerking van de leden als de 
club zich presenteert op 
braderieën of markten.

Een presentatie
Eén van de leden (of een gast) 
houdt een presentatie over een 
onderwerp waar hij mee bezig is. 
Dat kan van alles zijn en iedereen 

is welkom om een keer zijn 
bevindingen te laten zien. Meestal
gaat deze lezing gepaard met een
PowerPoint of film.

De veiling
Na de pauze staat de 
veilingmeester op, het is tijd voor 
de veiling. De kavels worden 
getoond en iedereen die 
belangstelling heeft, brengt een 
bod uit. 

De rondzending
Ieder lid kan deelnemen aan de 
rondzending. De vereniging 
waardeert het zelfs als u zelf 
boekjes maakt en indient voor de 
rondzending.

De jeugdactiviteiten
Sommige clubs hebben een groep 
jeugdleden die ook regelmatig bij 
elkaar komen.
Ook daar is begeleiding nodig en 
hulp van de volwassen filatelisten.

Om te lezen
Maandblad Filatelie
Bij een lidmaatschap van een vereniging 
zit een abonnement. Wenst u zich 



individueel te abonneren dan kan dat 
ook.
Abonnementenland, postbus 20, 1910 AA
Uitgeest

Thema
Als u niet een land maar een thema 
verzamelt kunt u lid worden van de NVTF
en dan krijgt u Thema, het tijdschrift voor
thematische filatelie.
www.nvtf.nl 

Collect 
PostNL geeft een eigen magazine uit, dat
ook online te lezen is. Hierin staat veel 
informatie over de postzegels die PostNL 
gaat uitgeven.
www.collectclub.postnl.nl.

Om op te zoeken

Catalogus 

Soms is het handig om te weten hoeveel 
een postzegel waard is. Daarvoor zijn 
een aantal catalogi online te bekijken.
Bijvoorbeeld: 
https://www.stampworld.com/nl
U vult uw gegevens in, daarna hebt u 
gratis een catalogus ter beschikking.

Postzegelblog
Op deze site wordt regelmatig 
gereageerd op de actualiteit, in 
relatie tot het verzamelen van 
postzegels.
www.postzegelblog.nl

Jeugd
Voor de kinderen is er een speciale 
site in het leven geroepen:
Stamp Kids Club 
Dit is een onlineclub voor alle 
kinderen die geen 
postzegelvereniging in de buurt 
hebben.
www.stampkids.nl 

Startpagina
Alles wat er maar te vinden is over 
filatelistische onderwerpen staat op 
deze pagina:
www.filatelie.startpagina.nl 

Cursus

Het is natuurlijk mogelijk om uw 
verzameling naar een hoger plan te 
brengen: u wilt gaan tentoonstellen.

Daartoe organiseert de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen cursussen.

BBF
Dit is de cursus Begeleiding bij Filatelie. 
In deze cursus vergroot u uw kennis, en 
leert u een verzameling opzetten anders 
dan in voorgedrukte albums.

BBE
Wilt u uw verzameling tentoonstellen? 
Dan is dit de workshop die u daarin zal 
helpen en ondersteunen.

BBM
Begeleiding bij Motiefverzamelen is de 
cursus waarin u leert om uw 
themaverzameling uit te breiden en er 
een werkelijke expositie van te maken.

Deze cursussen worden gegeven onder 
auspiciën van de KNBF.   

Website
www.Stamps4Friends.nl
Op deze website vindt u tal van 
lezenswaardige informatie voor iedereen,
jong en oud, die met de hobby aan de 
slag wil. 
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